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Darparwyr 

C.1.  Pa fath o endidau cyfreithiol sy'n medru cofrestru o dan Ddeddf 2016? 

C.2.  A allaf gofrestru math gwahanol o endid cyfreithiol i ddarparu fy ngwasanaeth 
o dan Ddeddf 2016? 

C.3.  Sut ddylwn i gofrestru os oes gennyf fwy nag un cwmni sydd wedi’i gofrestru 
gydag AGC ar hyn o bryd? 

C.4.  Rwyf yn ddarparwr gwasanaeth un cartref gofal a gofrestrwyd o'r newydd yn 
2017. A fydd yn rhaid i mi ailgofrestru yn 2018? 

C.5.  Nid wyf wedi cofrestru ar hyn o bryd ac rwyf eisiau cyflwyno cais i gofrestru fy 
ngwasanaeth cartref gofal cyntaf yn gynnar yn 2018. A ddylwn i ohirio fy 
nghais nes i Ddeddf 2016 ddod i rym ym mis Ebrill 2018 neu gyflwyno fy 
nghais nawr? 

C.6.  Rydym yn fusnes teuluol, gyda phob person wedi'i gofrestru'n unigol - sut 
ddylem ni gofrestru o dan Ddeddf 2016? 

C.7.  Pa ffactorau fydd AGC yn eu hystyried wrth benderfynu ar addasrwydd 
ymgeisydd o dan Ddeddf 2016? 

C.8.  Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn cyflwyno cais i ailgofrestru? 

C.9.  A fyddaf yn cael tystysgrif gofrestru? 

C.10.  Beth fydd yn gwneud fy nghais yn un o fath 'cymhleth'? 

Unigolyn Cyfrifol 

C.11.  Pwy sy'n gymwys i weithredu’n unigolyn cyfrifol? 

C.12.  Faint o wasanaethau gall fy unigolyn cyfrifol eu goruchwylio? 

C.13.  A allaf i fod yn unigolyn cyfrifol sy'n gyfrifol am fwy nag un sefydliad? 

C.14.  Oes ots ble mae fy unigolyn cyfrifol yn byw? 

C.15.  Pa ffactorau fydd AGC yn eu hystyried wrth benderfynu ar addasrwydd 
unigolyn cyfrifol o dan Ddeddf 2016? 

C.16.  Oes angen gwiriad newydd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
ar fy unigolyn cyfrifol? 

C.17.  Beth sy'n digwydd os nad oes gennyf  unigolyn cyfrifol ar adeg cyflwyno fy 
nghais? 

C.18.  Pa ddyletswyddau allaf eu dirprwyo fel unigolyn cyfrifol? 

C.19.  A allaf i fod yn unigolyn cyfrifol a rheolwr ar gyfer gwasanaeth? 

Gwasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio 

C.20.  Pa wasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio o dan Ddeddf 2016? 

C.21.  Sut dylwn i wneud cais os wyf yn darparu mwy nag un gwasanaeth a 
reoleiddir ar draws Cymru? 

C.22.  Pa amodau cofrestru fydd ar gyfer fy ngwasanaeth? 

C.23.  Oes angen Datganiad o Ddiben arnaf ar gyfer pob gwasanaeth? 

C.24.  Beth sy'n digwydd os nad yw fy Natganiad o Ddiben yn cyrraedd safonau 
AGC? 
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C.25.  Rhoddwyd hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio yn erbyn fy ngwasanaeth. Sut 
bydd hyn yn effeithio ar fy nghais o dan Ddeddf 2016? 

C.26.  Sut wyf yn ychwanegu gwasanaethau ychwanegol at fy  nghofrestriad ar ôl i 
mi gofrestru? 

C.27.  Rwy’n darparu gwasanaeth cartref gofal lle y mae plant yn derbyn llety. Pa 
ganran o'm staff sydd angen meddu ar y cymhwyster Fframwaith 
Cymwysterau a Chredydau Lefel 3 perthnasol? 

Gwasanaethau Cymorth Cartref  

C.28.  Sut bydd gwasanaethau cymorth cartref yn cael eu cofrestru o dan Ddeddf 
2016? 

C.29.  Oes angen i mi wneud cais i gofrestru pob cangen o dan Ddeddf 2016? 

C.30  Oes rhaid i wasanaeth cymorth cartref gael swyddfa yng Nghymru? 

Asiantaethau Nyrsys  

C.31.  Beth ddylwn ei wneud os wyf wedi fy nghofrestru ar hyn o bryd fel asiantaeth 
cymorth cartref hefyd? 

C.32.  Rwyf wedi fy nghofrestru i ddarparu asiantaeth nyrsio ar hyn o bryd o dan y 
Ddeddf Safonau Gofal 2000. A fydd angen i fi ail-gofrestru’r gwasanaeth hwn 
o dan Ddeddf 2016? 

Rheolwyr  

C.33.  Nid oes gennyf reolwr cofrestredig ar waith ar adeg cyflwyno fy nghais i 
gofrestru. A fydd hyn yn effeithio ar fy ngallu i ailgofrestru? 

C.34.  Mae fy rheolwr cofrestredig ar absenoldeb tymor hir o'r gwasanaeth. A fydd 
hyn yn effeithio ar fy ngallu i ailgofrestru? 

Yr Amgylchedd 

C.35.  Sawl ystafell a rennir a ganiateir? 

C.36.  Rwyf yn ailwampio fy ngwasanaeth cofrestredig, pa reoliadau y mae angen i 
fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

C.37.  Rwyf yn trosi adeilad presennol i ddarparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar 
lety, pa reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

C.38.  Rwyf yn codi adeilad i ddarparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar lety, pa 
reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

C.39.  Rwyf yn ychwanegu estyniad i’m gwasanaeth cofrestredig, pa reoliadau y 
mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

C.40.  Rwyf yn prynu adeilad sydd eisoes wedi’i gofrestru gydag AGC fel rhan o 
gofrestriad darparwr arall, pa reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol 
ohonynt? 

Hysbysiadau 

C.41.  Sut bydd hysbysiadau yn gweithio o dan Ddeddf 2016? 

C.42.  Pryd y dylwn i ddechrau cyflwyno hysbysiadau o dan Ddeddf 2016? 
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C.1. Pa fath o endidau cyfreithiol sy'n medru cofrestru o dan Ddeddf 2016?  

Mae endid cyfreithiol yn golygu unigolyn, cwmni neu sefydliad sydd â hawliau a 
rhwymedigaethau cyfreithiol. Yng nghyd-destun cofrestru, mae hyn yn golygu bod 
endid wedi'i gofrestru i ddarparu gwasanaeth a reoleiddir. 

 

O dan y Ddeddf gall y mathau gwahanol o ddarparwyr gyflwyno cais i gofrestru i 
ddarparu gwasanaethau a reoleiddir;  

 Unigolion; 

 partneriaethau;   

 cyrff corfforaethol, fel cwmnïau cyfyngedig, elusennau corfforedig ac 

awdurdodau lleol a 

 chyrff anghorfforedig, fel elusennau anghorfforedig neu bwyllgorau. 

C.2. A allaf gofrestru math gwahanol o endid cyfreithiol i ddarparu fy 

ngwasanaeth o dan Ddeddf 2016? 

Gallwch, fe allwch ddefnyddio’r broses ailgofrestru i gofrestru endid cyfreithiol 

gwahanol fel darparwr eich gwasanaeth. Er enghraifft, os ydych chi wedi'ch cofrestru 

fel darparwr unigol ar hyn o bryd gallech ffurfio cwmni cyfyngedig a chofrestru eich 

cwmni fel darparwr y gwasanaeth.  

C.3. Sut ddylwn i gofrestru os oes gennyf fwy nag un cwmni sydd wedi’i 

gofrestru gydag AGC ar hyn o bryd? 

Gallai fod gan rai darparwyr nifer o endidau cyfreithiol i gyd wedi'u cofrestru'n unigol i 

ddarparu gwasanaeth gwahanol, fel y dangosir yn y diagram isod.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Ddeddf yn rhoi'r cyfle i chi ailstrwythuro'r ffordd rydych wedi'ch cofrestru i 

ddarparu gwasanaethau.  

Suncare Ltd 

Gwasanaeth cartref 

gofal                     

Pen-y-bont ar Ogwr 

Suncare Ltd 1 

(Darparwr 

Cofrestredig) 

 

 

 

Suncare Ltd 2 

(Darparwr 

Cofrestredig) 

Suncare Ltd 3 

(Darparwr 

Cofrestredig) 

 

Gwasanaeth 

cartref gofal    

Caerdydd 

Gwasanaeth cartref 

gofal  Rhondda 

Cynon Taf 
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Gallech ddewis defnyddio ailgofrestru o dan y Ddeddf fel cyfle i ailstrwythuro’ch 

sefydliad a chofrestru eich holl wasanaethau gyda ni o dan un endid cyfreithiol. 

Mae'r diagram isod yn dangos sut y gallai'r cofrestru hwn weithio.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Os ydych chi'n ailstrwythuro’ch sefydliad mewn ffordd debyg i'r enghraifft a roddir, 

bydd angen i ni fod yn fodlon bod yr endid cyfreithiol rydych chi'n bwriadu ei 

gofrestru yn uniongyrchol gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth. Ystyriaethau 

perthnasol fydd pa endid cyfreithiol sy'n creu contractau ac yn cyflogi staff. 

C.4. Rwyf yn ddarparwr gwasanaeth un cartref gofal a gofrestrwyd o'r newydd 

yn 2017. A fydd yn rhaid i mi ailgofrestru yn 2018?   

Bydd. Os ydych chi'n bwriadu parhau i gynnig y gwasanaeth, bydd yn rhaid i chi 

ailgofrestru. Bydd yn rhaid i unrhyw gartrefi gofal a gofrestrwyd o dan Ddeddf 

Safonau Gofal 2000 ailgofrestru. 

C.5. Nid wyf wedi cofrestru ar hyn o bryd ac rwyf eisiau cyflwyno cais i 

gofrestru fy ngwasanaeth cartref gofal cyntaf yn gynnar yn 2018. A ddylwn i 

ohirio fy nghais nes i Ddeddf 2016 ddod i rym ym mis Ebrill 2018 neu gyflwyno 

fy nghais nawr? 

Ar hyn o bryd, ar gyfartaledd, mae'n cymryd 14 wythnos i gofrestru cartref gofal. 

Felly mae'n bosib na fydd unrhyw gais a gyflwynir ar ôl Tachwedd 2017 yn cael ei 

benderfynu cyn i'r ddeddf newydd ddod i rym ym mis Ebrill 2018. Rydym yn argymell 

yn gryf y dylai darparwyr ystyried hyn cyn cyflwyno cais. 

Os nad ydych chi'n bwriadu gweithredu tan ar ôl mis Ebrill 2018, efallai y byddai'n 

well gennych aros nes bod y porth ar-lein yn agor ym mis Chwefror 2018. Cofiwch os 

ydych chi wedi'ch cofrestru cyn mis Ebrill 2018 bydd yn rhaid i chi ailgofrestru eich 

gwasanaeth o hyd. 

Suncare Ltd  1        

(Darparwr Cofrestredig) 

Gwasanaeth cartref 

gofal                     

Pen-y-bont ar Ogwr 

Gwasanaeth cartref 

gofal                     

Pen-y-bont ar Ogwr 

Gwasanaeth cartref 

gofal                     

Pen-y-bont ar Ogwr 
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C.6. Rydym yn fusnes teuluol, gyda phob person wedi'i gofrestru'n unigol - sut 

ddylem ni gofrestru o dan Ddeddf 2016? 

Dim ond un unigolyn sy'n medru bod yn ddarparwr gwasanaeth, ond mae nifer o 

fathau gwahanol o endidau cyfreithiol sy'n gallu cofrestru i ddarparu gwasanaethau a 

reoleiddir. Gweler yr ateb i Pa fath o endidau cyfreithiol sy'n medru cofrestru o 

dan Ddeddf 2016?  

C.7. Pa ffactorau fydd AGC yn eu hystyried wrth benderfynu ar addasrwydd 

ymgeisydd o dan Ddeddf 2016?  

Mae Adran 9 y Ddeddf yn amlinellu'r prawf person addas a phriodol.  Mae 

isadrannau (4) - (8) yn pennu’r dystiolaeth mae'n rhaid i ni ei hystyried, er y gallem 

ystyried yr holl faterion rydym yn credu eu bod yn briodol. Mae materion sy'n debygol 

o effeithio ar ein penderfyniad yn cynnwys ffactorau megis: cyflawni troseddau, 

cysylltiad ag unigolyn sydd wedi cyflawni troseddau, camymddwyn neu fod yn rhan o 

gamreoli blaenorol mewn gwasanaeth a reoleiddir a materion diffyg cydymffurfio â'r 

rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf. 

Bydd angen i ymgeiswyr unigol gael eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses ailgofrestru. 

Mae’n rhaid i’r holl ddarparwyr eraill wneud datganiad bod yr unigolion sy'n rhan o'u 

sefydliad yn diwallu'r holl feini prawf unigolyn addas a phriodol, yn unol ag Adran 

9(4)(a)(i)-(iii) a (b) o'r Ddeddf, fel y nodir isod:  

(4) Mae tystiolaeth yn dod o dan yr isadran hon os yw'n dangos bod person 

wedi— 

(a) cyflawni— 

(i) unrhyw drosedd sy'n cynnwys twyll neu anonestrwydd arall, 

trais neu drosedd sy'n ymwneud ag arfau neu gyffuriau neu 

unrhyw drosedd a restrir yn Atodlen 3 Deddf Troseddau Rhywiol 

2003 (c.42) (troseddau sy'n dwyn gofynion hysbysu), 

(ii) trosedd a gyflawnir o dan y Ddeddf hon neu reoliadau a 

wneir yn ei sgil, 

(iii) trosedd o dan Ran 2Deddf Safonau Gofal 2000 (c.14) neu 

reoliadau a wneir yn ei sgil, neu… 

… (b) gwahaniaethu neu aflonyddu’n anghyfreithlon ar sail unrhyw 

nodwedd a warchodir o dan adran 4  Deddf Cydraddoldeb 2010 (c.15), 

neu erlid person arall yn groes i'r Ddeddf honno, neu mewn cysylltiad â 

chynnal unrhyw fusnes.  

 

https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=ICEE44AD0E45211DA8D70A0E70A78ED65
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=I5F9CA2A1E42311DAA7CF8F68F6EE57AB
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=I5F9CA2A1E42311DAA7CF8F68F6EE57AB
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=IE802DFB0E45011DA8D70A0E70A78ED65
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=IE802DFB0E45011DA8D70A0E70A78ED65
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=IC6840DB2491811DFA52897A37C152D8C
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=17&crumb-action=replace&docguid=I41441D70491811DFA976CC93D6A34407
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C.8. Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn cyflwyno cais i ailgofrestru? 

Gallai methu â chyflwyno cais erbyn y dyddiadau angenrheidiol olygu bod y 

gwasanaeth yn gweithredu'n anghyfreithlon, heb gofrestriad. Os ydych yn methu 

gwneud unrhyw gais i gofrestru o dan y Ddeddf ac yn parhau i ddarparu gwasanaeth 

a reoleiddir ni fydd gennym unrhyw ddewis heblaw dechrau camau gorfodi troseddol 

yn eich erbyn.  

C.9. A fyddaf yn cael tystysgrif gofrestru? 

Ni fyddwn ni mwyach yn rhoi tystysgrifau cofrestru. Yn lle hynny bydd gennym 

gofrestr ar-lein y bydd modd i'r cyhoedd gael mynediad ato. Mae ein canllawiau 

ailgofrestru yn amlinellu'r math o wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y gofrestr.  

C.10. Beth fydd yn gwneud fy nghais yn un o fath 'cymhleth'? 

Bydd yn rhaid i ni wneud asesiad dyfnach a bydd eich cais yn dod yn un 'cymhleth' i 

unrhyw un sydd o dan yr amgylchiadau canlynol:  

 Os ydych yn gwneud cais i gofrestru mwy nag un gwasanaeth o dan un 

cais e.e. dau wasanaeth cartref gofal neu wasanaeth cartref gofal ac 

asiantaeth cymorth cartref. 

 Os nodir ystyriaethau o ran addasrwydd y darparwr a/neu'r unigolyn 

cyfrifol, gan gynnwys: 

a) Gwasanaeth sy’n destun pryder ar hyn o bryd neu wedi bod yn 

destun pryder yn ystod y 12 mis diwethaf;  

b) gwasanaeth gyda hysbysiad(au) o ddiffyg cydymffurfio ar hyn o 

bryd; 

c) yn nwylo gweinyddwyr; 

d) wedi'i atal; neu 

e) o dan ymchwiliad gan asiantaethau eraill.  

 Mae'r unigolyn cyfrifol wedi nodi eu bod yn unigolyn cyfrifol/unigolyn a 

enwebwyd ar gyfer nifer o wasanaethau a reolir yn y DU.  

 Mae ymchwiliad i’r ffeithiau neu ymchwiliad troseddol ar waith mewn 

perthynas â’r gwasanaeth neu'r darparwr.  

 Nid oes gan y gwasanaeth reolwr penodedig wedi'i gofrestru gyda 

Gofal Cymdeithasol Cymru. 

 Rydych yn bwriadu newid natur y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu ar 

hyn o bryd. Er enghraifft, mae gwasanaeth gofal cartref preswyl yn 

bwriadu cynnig gofal nyrsio. 

 Ni fu'r gwasanaeth yn gweithredu am fwy na 12 mis. 

 Rydym wedi gosod amodau caeth ar eich cofrestriad. 

 Rydych chi'n bwriadu penodi'r un rheolwr ar gyfer mwy nag un 

gwasanaeth 

 

http://arolygiaethgofal.cymru/docs/cssiw/general/171010reregistrationcy.pdf
http://arolygiaethgofal.cymru/docs/cssiw/general/171010reregistrationcy.pdf
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Unigolion Cyfrifol 

C.11. Pwy sy'n gymwys i fod yn unigolyn cyfrifol? 

Ar gyfer darparwyr unigol, mae'n rhaid i'r unigolyn fod yr unigolyn cyfrifol.   
 

Ar gyfer partneriaethau, mae'n rhaid i un o'r partneriaid fod yr unigolyn cyfrifol.  
 

Ar gyfer sefydliadau, mae’n rhaid i’r unigolyn cyfrifol a benodir fod yn unigolyn gyda'r 

lefel briodol o statws. Wrth ystyried cymhwyster yr unigolyn cyfrifol bydd angen i ni 

fod yn fodlon bod gan yr unigolyn; 

 yr awdurdod i benodi a diswyddo rheolwyr ac unrhyw staff eraill sy'n 

gweithio mewn gwasanaethau gofal; 

 yr awdurdod i osod cyfraddau cyflog ar gyfer yr holl staff sy'n gweithio'n 

uniongyrchol o fewn y gwasanaethau gofal; 

 yr awdurdod i benderfynu ar benderfyniadau buddsoddi ar gyfer y 

gwasanaethau gofal; 

 atebolrwydd cyfreithiol terfynol dros iechyd a diogelwch; ac 

 atebolrwydd dros benderfynu ar drefniadau sicrwydd a gosod unrhyw 

feincnodau. 

Ar gyfer awdurdodau lleol, ein disgwyliad yw y dylai'r person a gafodd ei benodi gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol fod â swydd gyda digon o awdurdod o 

fewn y sefydliad.   

Mae'n bosib y gofynnir i chi ddarparu dogfennau ychwanegol i ddangos bod gan yr 

unigolyn rydych wedi'i ddynodi y lefel hon o awdurdod.  

C.12. Faint o wasanaethau gall fy unigolyn cyfrifol eu goruchwylio? 

Gellir dynodi’r un unigolyn cyfrifol ar gyfer mwy nag un gwasanaeth. Fodd bynnag, 

bydd angen i ni fod yn fodlon na fydd hyn yn effeithio ar ei allu i berfformio ei 

ddyletswyddau o ran pob un o'r gwasanaethau hynny. Wrth wneud ein hasesiad 

byddwn ni'n ystyried y canlynol:  

 Yr ystod o wasanaethau a reoleiddir  

 Maint a chymhlethdod y gwasanaethau 

 Lleoliad daearyddol y gwasanaethau  

 Yr ymatebion a ddarperir yn yr holiadur i'r unigolyn cyfrifol  

 A ydy'r unigolyn cyfrifol yn ymwneud ag unrhyw wasanaethau eraill a 

reoleiddir o fewn y DU  

C.13. A allaf fod yn unigolyn cyfrifol sy'n gyfrifol am fwy nag un sefydliad?  

Gallwch, os ydynt yn diwallu'r anghenion cymhwyster ac addasrwydd ar gyfer pob 

sefydliad a phob gwasanaeth.  
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C.14. Oes ots ble mae fy unigolyn cyfrifol yn byw? 

Na, nid oes ots ble mae'r unigolyn cyfrifol yn byw. Fodd bynnag, bydd angen i ni fod 

yn fodlon na fydd hyn yn effeithio ar ei allu i gyflawni ei ddyletswyddau mewn 

perthynas â’i wasanaeth.  

C.15. Pa ffactorau fydd AGC yn eu hystyried wrth benderfynu ar addasrwydd 

unigolyn cyfrifol o dan Ddeddf 2016? 

Bydd angen i ni fod yn fodlon bod yr unigolyn a ddynodwyd:  

 yn gymwys (gweler paragraff 2.7 ein canllawiau ailgofrestru);  

 yn diwallu'r prawf unigolyn addas a phriodol (gweler paragraff 8.3 ein 

canllawiau ailgofrestru), a  

 y byddant yn cydymffurfio â dyletswyddau unigolyn cyfrifol a bennir yn y 

rheoliadau o dan y Ddeddf. 

C.16. Oes angen gwiriad newydd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

(DBS) ar fy unigolyn cyfrifol? 

Bydd angen i unigolion cyfrifol gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

(DBS) fel rhan o'r broses ailgofrestru. Nid yw'r gofyniad hwn yn berthnasol os yw'r 

person wedi cofrestru gyda gwasanaeth diweddaru'r DBS ac maent yn cydsynio i ni 

weld eu tystysgrif neu mae ganddynt DBS cyfredol ar waith.  Byddwn ni'n derbyn 

DBS sy'n llai na thri mis oed, ar adeg cyflwyno cais, fel DBS cyfredol.  

C.17. Beth sy'n digwydd os nad oes gennyf unigolyn cyfrifol ar adeg cyflwyno 

fy nghais? 

Ni fydd modd i chi gyflwyno eich cais heb ddynodi unigolyn cyfrifol. Dylech gymryd 

pob cam posib felly i sicrhau eich bod mewn sefyllfa i ddynodi unigolyn cyfrifol pan 

ddaw hi'n adeg i chi gyflwyno eich cais i ailgofrestru.  

C.18. Pa ddyletswyddau allaf eu dirprwyo fel unigolyn cyfrifol? 

Mae Rheoliadau Gwasanaethau a Reoleiddir (Darparwyr Gwasanaeth ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) 2017 yn amlinellu'r dyletswyddau amrywiol a osodir ar unigolion 

cyfrifol. Er mai chi sydd â chyfrifoldeb cyffredinol yr holl ddyletswyddau fel yr 

unigolyn cyfrifol, nid yw'r Rheoliadau yn gofyn i chi ymgymryd â'r rhain i gyd yn 

bersonol. 

Mae'n rhaid i chi ymweld â'r gwasanaeth yn bersonol yn unol â'r gofynion yn y 

Rheoliadau.  

C. 19. A allaf i fod yn unigolyn cyfrifol a rheolwr ar gyfer gwasanaeth?  

Os ydych chi wedi’ch cofrestru fel unigolyn bydd hynny ond yn bosib os yw’r amodau 

canlynol yn berthnasol:  

 rydych yn addas i reoli’r gwasanaeth; 

 rydych wedi’ch cofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru; ac 

 rydym yn cytuno y cewch ymgymryd â’r ddwy rôl. 

http://arolygiaethgofal.cymru/docs/cssiw/general/171010reregistrationcy.pdf
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Os ydych yn unigolyn cyfrifol ar gyfer partneriaeth neu sefydliad, bydd hynny ond yn 

bosib os yw’r amodau canlynol yn berthnasol; 

 nid yw’r darparwr gwasanaeth wedi’i gofrestru i ddarparu mwy na dau 
wasanaeth; 

 rydych yn addas i reoli’r gwasanaeth; 

 rydych wedi’ch cofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru; ac 

 rydym yn cytuno y cewch ymgymryd â’r ddwy rôl. 

Gwasanaethau a Reoleiddir  

C.20. Pa wasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio o dan Ddeddf 2016? 

Mae'r tabl isod yn dangos y gwasanaethau a reoleiddir o dan Ddeddf 2016 a 

phan ddaw'r gyfraith ar gyfer pob un o'r gwasanaethau hynny i rym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.21. Sut dylwn i wneud cais os wyf yn darparu mwy nag un gwasanaeth a 

reoleiddir ar draws Cymru? 

Os ydych yn bwriadu darparu eich holl wasanaethau o dan yr un endid cyfreithiol, 

gallwch wneud un cais i gofrestru pob un o'r rhain. Bydd gennych felly un cofrestriad 

ar gyfer eich holl wasanaethau.  

Os oes gennych endidau cyfreithiol lluosog a gofrestrwyd o ran gwasanaethau 

lluosog gweler C. 3 am fwy o wybodaeth am sut y gallwch ddewis gwneud cais i 

gofrestru'r gwasanaethau hyn. 

Gwasanaeth a reoleiddir: 

 

Y gyfraith yn dod i rym: 

Gwasanaethau Cartrefi Gofal (gan gynnwys 

cartrefi plant.)  

Ebrill 2018 

Gwasanaethau cymorth cartref  Ebrill 2018                            

Gwasanaethau canolfannau preswyl i 

deuluoedd 

Ebrill 2018 

Gwasanaethau llety diogel Ebrill 2018 

Gwasanaethau Mabwysiadu  Ebrill 2019 

Gwasanaethau maethu Ebrill 2019 

Gwasanaethau eirioli  Ebrill 2019 

Gwasanaethau lleoli oedolion Ebrill 2019 



 

11 
FAQ Baseline V6.0 

C.22. Pa amodau cofrestru fydd ar gyfer fy ngwasanaeth? 

Bydd eich amodau cofrestru yn cynnwys:  

Ar gyfer gwasanaethau preswyl 

 Enw a chyfeiriad y gwasanaeth  

 Unigolyn Cyfrifol 

 Uchafswm yr unigolion sy'n gallu derbyn llety  

 Unrhyw amodau eraill a osodwyd, yn ôl y gofyn  

Ar gyfer gwasanaethau cymorth cartref  

 Enw a lleoliad daearyddol y gwasanaeth  

 Unigolyn Cyfrifol 

 Unrhyw amodau eraill a osodwyd, yn ôl y gofyn  

C.23. Oes angen Datganiad o Ddiben arnaf ar gyfer pob gwasanaeth? 

Oes, mae angen Datganiad o Ddiben ar gyfer pob gwasanaeth.  

C.24. Beth sy'n digwydd os nad yw fy Natganiad o Ddiben yn cyrraedd safonau 

AGC? 

Os ydym yn nodi bod angen gwella neu adolygu eich Datganiad o Ddiben byddwn yn 

ei ddychwelyd i chi. Byddwn ni'n disgwyl i chi ddiwygio'r cynnwys a'i ddychwelyd i ni 

o fewn cyfnod a bennir. 

C.25. Rhoddwyd hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio yn erbyn fy ngwasanaeth. 

Sut bydd hyn yn effeithio ar fy nghais o dan Ddeddf 2016?  

Os rhoddwyd hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio yn erbyn eich gwasanaeth yn ystod 

y 12 mis diwethaf bydd angen i ni asesu sut maent yn effeithio ar eich addasrwydd 

fel darparwr.  Bydd eich asesiad yn cael ei bennu'n 'gymhleth' a byddwn ni'n cynnal 

asesiad manylach. Gallai hynny gynnwys cynnal arolygiad o'ch gwasanaeth.  

C.26. Sut wyf yn ychwanegu gwasanaethau ychwanegol at fy  nghofrestriad ar 

ôl i mi gofrestru? 

Byddwch yn gallu cyflwyno cais i newid amodau’ch cofrestriad i gynnwys 

gwasanaeth ychwanegol. Bydd angen i chi ddynodi unigolyn cyfrifol ar gyfer y 

gwasanaeth hwn wrth wneud eich cais.  

C. 27. Rwy’n darparu gwasanaeth cartref gofal lle y mae plant yn derbyn llety. 

Pa ganran o'm staff sydd angen meddu ar y cymhwyster Fframwaith 

Cymwysterau a Chredydau Lefel 3 perthnasol? 

Nid yw Rheoliadau Gwasanaethau a Reoleiddir (Darparwyr Gwasanaeth ac 

Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017 yn cynnwys unrhyw ofynion penodol mewn 

perthynas â'r cymwysterau sy'n ofynnol gan staff. Fodd bynnag, mae Rheoliad 35 yn 

ei gwneud yn ofynnol bod yr holl staff sy'n gweithio i ddarparu gofal a chymorth 

mewn gwasanaeth cartref gofal a ddarperir yn gyfan gwbl neu'n rhannol ar gyfer 

plant wedi'u cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithwyr gofal 
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cymdeithasol. Rhaid i’r cofrestriad hwn gael ei gwblhau ymhen chwe mis i’r aelod 

staff ddechrau gweithio yn y gwasanaeth, fan bellaf. Mewn amgylchiadau eithriadol 

mae'n bosibl y gallem gytuno ar ddyddiad hwyrach na hyn. Byddem yn cynghori staff 

a gofalwyr i gysylltu â Gofal Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â'r cymhwyster 

perthnasol a gofynion cofrestru. 

Gwasanaethau Cymorth Cartref  

C.28. Sut bydd gwasanaethau cymorth cartref yn cael eu cofrestru o dan 

Ddeddf 2016? 

Os ydych chi'n darparu gwasanaeth cymorth cartref bydd y ffordd rydym yn cofrestru 

eich gwasanaeth yn newid. Ar y ffurflen gais bydd gofyn i chi nodi ym mha 

ardal(oedd) partneriaeth ranbarthol caiff y gwasanaeth ei ddarparu a dynodi unigolyn 

cyfrifol ar gyfer pob ardal bartneriaeth. Yr ardaloedd yw: 

 Gwent 

 Gogledd Cymru 

 Caerdydd a'r Fro 

 Bae'r Gorllewin 

 Cwm Taf 

 Gorllewin Cymru  

 Powys 

Mae Atodiad 3 ein canllawiau yn amlinellu'r Byrddau Iechyd a'r Cynghorau sy'n dod 

o dan yr ardaloedd hynny.  

C.29. Oes angen i mi wneud cais i gofrestru pob cangen o dan Ddeddf 2016? 

Ni fydd angen i chi gofrestru bob cangen eich asiantaeth, ond bydd angen i chi 

gofrestru'r ardal ddaearyddol lle rydych chi'n darparu'r gwasanaeth - gweler C. 28.  

Os oes gennych nifer o ganghennau o fewn un ardal ddaearyddol ar hyn o bryd, 

bydd angen i chi roi manylion i ni am eich prif swyddfa weithredol ar eich ffurflen 

gais. Mae'n rhaid i'r Datganiad o Ddiben gynnwys gwybodaeth am yr holl 

swyddfeydd a ddefnyddir wrth ddarparu’ch gwasanaeth.  

C.30. Oes rhaid i wasanaeth cymorth cartref gael swyddfa yng Nghymru? 

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol ar asiantaethau cymorth cartref i gael safleoedd 

yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae rheoliad 47 o Reoliadau Gwasanaethau 

Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017 yn 

nodi’r canlynol:  

47.  Rhaid i’r darparwr gwasanaeth sicrhau bod gan y fangre a ddefnyddir ar gyfer 

gweithredu’r gwasanaeth gyfleusterau digonol ar gyfer —  

          (a) goruchwylio staff; 

          (b) storio cofnodion yn ddiogel. 
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Felly, byddai’n rhaid i ni fod yn fodlon bod gan wasanaethau cymorth cartref y 

safleoedd/trefniadau priodol ar waith i ymgymryd â’r tasgau hyn.  Yn ogystal, mae 

gan AGC bwerau i arolygu safleoedd o’r fath. 

Asiantaethau Nyrsys  

C.31. Beth ddylwn ei wneud os wyf hefyd wedi fy nghofrestru ar hyn o bryd fel 

asiantaeth cymorth cartref? 

Mae'n rhaid i chi gyflwyno cais i gofrestru fel darparwr gwasanaeth cymorth cartref.  

C. 32. Rwyf wedi fy nghofrestru i ddarparu asiantaeth nyrsio ar hyn o bryd o 

dan y Ddeddf Safonau Gofal 2000. A fydd angen i fi ail-gofrestru’r gwasanaeth 

hwn o dan Ddeddf 2016? 

Na, nid yw asiantaethau nyrsio yn wasanaeth rheoleiddiedig o dan Ddeddf 2016 ac 

felly ni fydd angen i chi gyflwyno cais i ail-gofrestru. 

Fodd bynnag, bydd angen i chi fodloni eich hun nad ydych yn darparu gwasanaeth 

sy’n gwireddu’r diffiniad o wasanaeth gofal cartref. Er enghraifft, os ydych yn cyflogi 

nyrsys i ddarparu gofal a chymorth i unigolion yn eu cartrefi eu hunain ac yn cadw 

rhywfaint o gyfeiriad a rheolaeth barhaus dros y gofal a’r cymorth a ddarperir, mae’n 

bosib y bydd angen i chi gofrestru fel gwasanaeth gofal cartref. Os ydych yn ansicr a 

oes angen i chi gofrestru o dan Ddeddf 2016, cysylltwch â ni ar 

agc.cofrestru@llyw.cymru neu ewch i http://arolygiaethgofal.cymru/ailgofrestru er 

mwyn trefnu apwyntiad yn un o’n cymorthfeydd cyngor.  

Rheolwyr  

C.33. Nid oes gennyf reolwr cofrestredig ar waith ar adeg cyflwyno fy nghais i 

gofrestru. A fydd hyn yn effeithio ar fy ngallu i ailgofrestru? 

Gallai. Os nad oes gan eich gwasanaeth reolwr, a gofrestrwyd fel rheolwr gofal 

cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, ar adeg cyflwyno eich cais i gofrestru 

mae'n debygol o wneud eich cais yn "gymhleth". O ganlyniad mae'n bosibl y bydd 

angen i ni gyfarfod â chi neu'r unigolyn cyfrifol ar gyfer y gwasanaeth i sefydlu pa 

gamau rydych chi'n eu cymryd i recriwtio rheolwr addas.  

Os derbyniwn eich cais i gofrestru heb reolwr ar gyfer y gwasanaeth sydd ar waith, 

nid yw hynny'n dileu’r ddyletswydd a osodir ar yr unigolyn cyfrifol i benodi rheolwr.   

C.34. Mae fy rheolwr cofrestredig ar absenoldeb tymor hir o'r gwasanaeth. A 

fydd hyn yn effeithio ar fy ngallu i ailgofrestru? 

Os yw eich rheolwr wedi bod yn absennol o'r gwasanaeth am fwy nag 28 diwrnod, 

mae'r gyfraith ar hyn o bryd yn ei gwneud hi'n ofynnol i chi ein hysbysu o hynny a 

darparu manylion y trefniadau sydd ar waith i reoli'r gwasanaeth yn ystod ei 

absenoldeb. Os yw'r unigolyn rydych chi wedi'i benodi i reoli'r gwasanaeth yn y 

cyfamser wedi'i gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol 

Cymru, yna ni ddylai hynny fod yn broblem wrth ailgofrestru’ch gwasanaeth. Os nad 

mailto:agc.cofrestru@llyw.cymru
http://arolygiaethgofal.cymru/ailgofrestru
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yw'r unigolyn hwn wedi'i gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol gyda Gofal 

Cymdeithasol Cymru, yna gweler yr ateb i C. 33 ynghylch sut y gallai hynny effeithio 

ar eich cais i ailgofrestru.  

Yr Amgylchedd 

C.35. Sawl ystafell a rennir a ganiateir? 

Mae’r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid i bawb gael eu lletya mewn 
ystafell sengl. Gellir rhannu ystafelloedd os: : 

 bydd yr unigolion dan sylw yn cytuno â hynny;  

 bydd yn gyson â’u llesiant;; 

 bydd eu cynlluniau personol wedi’u hadolygu a byddant yn adlewyrchu hynny 
ac  

 na fydd mwy na 15% o’r cyfanswm o bobl sy’n lletya mewn ystafell a rennir. 
 
Ar adeg ail-gofrestru gallai’r nifer o bobl mewn ystafelloedd a rennir fod yn fwy na 

15% o’r cyfanswm o oedolion os oeddent yn lletya yno tra oedd y gwasanaeth wedi’i 

gofrestru o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000. Gweler rheoliad 45 (1) (3) (a)(b)(c)  

Os bydd nifer y bobl mewn ystafelloedd a rennir dros 15% ar y diwrnod y bydd eich 

cofrestriad yn dod i rym o dan RISCA, gall y bobl sy’n lletya yn yr ystafelloedd hynny 

aros yno. Fodd bynnag, wrth i’r bobl yn yr ystafelloedd hynny a rennir symud ymlaen 

ni fydd modd i chi symud unigolyn newydd i’r ystafelloedd hynny tan fod canran 

gyffredinol y bobl sy’n lletya mewn ystafelloedd a rennir yn ddim mwy na 15%. 

C.36. Rwyf yn ailwampio fy ngwasanaeth cofrestredig, pa reoliadau y mae 

angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

Os ydych yn ailwampio adeilad sy’n bodoli sydd eisoes wedi’i gofrestru gyda ni at 

ddiben darparu gwasanaeth yna nid oes angen i chi fodloni’r safonau newydd a 

amlinellir yn Rheoliadau 50-54 o ran yr adeilad. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r adeilad 

fodloni’r gofynion yn Rhan 12 y Rheoliadau.  

C.37. Rwyf yn trosi adeilad presennol i ddarparu gwasanaethau sy’n seiliedig 

ar lety, pa reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

Os ydych yn gwneud cais i gofrestru adeilad nad yw eisoes wedi’i ddefnyddio i 

ddarparu gwasanaeth sy’n seiliedig ar lety (a gofrestrwyd gyda ni) yna bydd y 

safonau newydd a amlinellir yn Rheoliadau 50-54 yn berthnasol i’r adeilad hwn. 

Mae’n rhaid i’r adeilad hefyd gydymffurfio â’r gofynion yn Rhan 12 y Rheoliadau.  

Sylwer, nid yw Rheoliadau 50-54 yn berthnasol i adeiladau sy’n darparu llety ar gyfer 

pedwar unigolyn neu lai. 
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C.38. Rwyf yn codi adeilad i ddarparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar lety, pa 

reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

Mae’n rhaid i adeilad newydd a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaeth sy’n 

seiliedig ar lety gydymffurfio â’r safonau a amlinellir yn Rheoliadau 50-54. Mae’n 

rhaid i’r adeilad hefyd gydymffurfio â’r gofynion yn Rhan 12 y Rheoliadau. 

Sylwer, nid yw Rheoliadau 50-54 yn berthnasol i adeiladau sy’n darparu llety ar gyfer 

pedwar unigolyn neu lai. 

C.39. Rwyf yn ychwanegu estyniad i’m gwasanaeth cofrestredig, pa reoliadau 

y mae angen i fi fod yn ymwybodol ohonynt? 

Os ydych yn ychwanegu estyniad i adeilad sy’n bodoli ac sydd eisoes wedi’i 

gofrestru gyda ni yna bydd y safonau a amlinellir yn Rheoliadau 50-54 yn berthnasol 

i’r estyniad. Bydd angen i’r adeilad cyfan hefyd gydymffurfio â’r gofynion yn Rhan 12 

y Rheoliadau.  

C.40. Rwyf yn prynu adeilad sydd eisoes wedi’i gofrestru gydag AGC fel rhan o 

gofrestriad darparwr arall, pa reoliadau y mae angen i fi fod yn ymwybodol 

ohonynt? 

Os ydych yn gwneud cais i gofrestru adeilad sydd eisoes wedi’i gofrestru gyda 

darparwr arall a bod pobl yn byw yn yr adeilad ar adeg cyflwyno eich cais, yna bydd 

angen i’r adeilad gydymffurfio â Rhan 12 y Rheoliadau.  Os yw’r adeilad yn wag ar 

adeg cyflwyno eich cais, yna mae’n rhaid i’r adeilad fodloni’r safonau a amlinellir yn 

Rheoliadau 50-54 a Rhan 12 y Rheoliadau. 

C.41. Sut bydd hysbysiadau yn gweithio o dan Ddeddf 2016? 

Pan fydd eich gwasanaeth wedi’i gofrestru o dan Ddeddf 2016 bydd gofynion 

hysbysiadau newydd yn weithredol. Rydym yn datblygu system ar hyn o bryd ar 

gyfer galluogi cyflwyno hysbysiadau drwy AGC Ar-lein.  Gallwch hefyd enwebu pobl 

o fewn eich gwasanaeth i wneud rhai hysbysiadau drwy AGC Ar-lein.  

C.42. Pryd y dylwn i ddechrau cyflwyno hysbysiadau o dan Ddeddf 2016?  

Dylech ddechrau cyflwyno hysbysiadau o dan Ddeddf 2016 cyn gynted ag y daw 

eich cofrestriad i rym. Fodd bynnag, tan hynny dylech barhau i wneud hysbysiadau 

yn yr un ffordd ag y gwnaethoch erioed o dan y ddeddfwriaeth bresennol.  


